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Gränslöst uppdrag 

Om fackligt förtroendevaldas psykosociala arbetsmiljö 
 

Eva Törnblom 
 

De två kvinnodominerade fackliga förbunden Akademikerförbundet SSR och 
Kommunal verkar båda i hög grad inom offentlig sektor. Skillnaden mellan 
förbunden är att det ena enbart har medlemmar med akademisk bakgrund medan det 
andra till stor del har medlemmar med utbildning på gymnasial nivå. Syftet med den 
här undersökningen är att belysa handlingsstrategier vid missförhållanden utifrån 
begreppen exit, voice och loyalty samt upplevelsen av delaktighet och inflytandes 
inverkan på trivsel och välmående för fackligt förtroendevalda. 142 personer deltog i 
enkätundersökningen och 8 personer intervjuades i en förstudie Resultatet visar att 
akademiker i högre grad upplever sig ha inflytande på sin arbetsplats jämfört med 
personer med lägre utbildningsnivå. Voice och inflytande är starka prediktorer till 
trivsel och välmående men trots detta finns antydningar om att högre 
utbildningsnivå ger ett lägre värde på trivsel och välmående.  
 
Keywords: union, exit, voice, loyalty, participation, influence 

 
 

Bakgrund 
 

 De fackliga organisationerna i Sverige har haft en unik ställning, det har nästan varit som en 
självklar del i arbetslivet. Anslutningsgraden har varit hög och på de flesta arbetsplatser finns 
personer med fackliga förtroendeuppdrag som representerar sina medlemmar och övervakar 
deras intressen. Den svenska fackliga modellen saknar internationella motsvarigheter på så 
sätt att i exempelvis England och Tyskland står mer än två tredjedelar utanför de fackliga 
organisationerna och i Frankrike hela nio tiondelar. De senaste femton åren väljer dock allt 
färre av de svenska arbetarna och tjänstemännen att vara medlemmar i någon facklig 
organisation och särskilt bland unga har nedgången varit stor. Det politiska inflytandet liksom 
möjligheterna att göra sig gällande på arbetsplatserna har därmed avtagit. 
 År 2003 hade Landsorganisationen i Sverige (LO) 1919000 medlemmar och hade då 
under en tioårsperiod minskat med 14.9 %. År 2009 har LO 1700000 medlemmar. Under 
2003 hade Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) 1065000 medlemmar och hade från år 
1993 minskat med 7,2 %. Aktuellt medlemsantal år 2009 är 1200000 och har alltså ökat igen 
under de senaste åren. Svenska Akademikers Centralorganisation (SACO) ökade sitt 
medlemsantal med 33.6 % mellan åren 1993 och 2003 då de uppgick till 386000 medlemmar. 
År 2009 har SACO 600000 medlemmar (Carley, 2004, LO, SACO, TCO, 2009). Nedgången 
för LO och TCO kan bland annat bero på möjligheten att endast tillhöra a-kassan och 
samtidigt stå utanför fackliga förbund. Andra orsaker till det sjunkande medlemsantalet tycks 
vara de fackliga organisationernas oförmåga att anpassa sig till den nya situationen på 
arbetsmarknaden som allt oftare består av tillfällig- projekt- och deltidsanställning istället för 
anställning av mer varaktig karaktär. Medlemskap i fackförbund blir inte aktuellt förrän 
anställningen blir tillsvidare (Sverke & Hellgren, 2002). Det finns även faktorer i fackets 
själva struktur som kan medverka till ett sjunkande medlemsantal, som exempel kan nämnas 
svårigheterna att få marginaliserade grupper såsom ungdomar och invandrare att tilltalas av 
och identifiera sig med fackföreningsrörelsen (Allvin & Sverke, 2000). Precis som i det  
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övriga samhället har trenden i arbetslivet gått från de traditionella kollektiva ramarna som har 
utgjort en bas för individernas identitet och solidaritet till en individualisering som har andra 
grunder till identifiering med förändrade attityder till individens egna förmågor, behov och 
ansvar. En framgångsrik facklig organisation måste idag kunna hantera den ökade 
differentieringen samtidigt som även individualisering ökar (Allvin & Sverke, 2000). För de 
fackliga organisationerna är utvecklingen oroande då följden blir att rekryteringsbasen för 
förtroendevalda smalnar och kan i förlängningen leda till stora problem när den äldre 
generationen lämnar arbetsmarknaden (Kjellberg, 2001). Något som har ökat är kvinnorna 
som idag är fackligt organiserade i högre grad än männen och särskilt tydligt är det bland 
tjänstemännen, 81 respektive 73 procent (Kjellberg, 2001). Detta kan förklara SACO:s 
medlemsökning, då förbundet företräder yrkesgrupper som av tradition anses kvinnliga. Trots 
att kvinnorna ökat i medlemsantal så visar de sig mer ovilliga än männen att ta på sig fackliga 
uppdrag (Barling, Fullagar & Kelloway1992). 
 
Fackliga uppdrag 
 
Fackligt förtroendevalda har främst till uppgift att bevaka att arbetsrättsliga lagar och avtal 
följs på arbetsplatsen. De får sina uppdrag genom demokratiska val bland fackets medlemmar. 
Fackligt förtroendevalda, som till exempel arbetsplatsombud men också så kallade 
fackklubbsordföranden, har en central roll på de flesta arbetsplatser. De är bärare av en 
ideologi, har nära kontakt med fackets medlemmar, är beslutsfattare och ledare som 
kommunicerar med arbetsgivarparten samtidigt som de oftast utför sina ordinarie 
arbetsuppgifter på arbetsplatsen. Det fackliga uppdraget har under den senare tiden förändrats 
genom att medlemsförbunden alltmer decentraliserats, det vill säga att de flesta fackliga 
förhandlingar och beslut fattas på lokal nivå vilka förr behandlades centralt av förbunden. 
Därmed har rollen för de lokala förtroendevalda utökats (Sverke & Hellgren, 2002). Mer 
ansvar och fler uppgifter ligger idag på arbetsplatsombuden ute på själva arbetsplatserna och 
de centrala förhandlingarna är inom flera områden endast ett minne blott. Uppdraget kan till 
exempel innebära samverkan med arbetsgivaren om organisatoriska frågor eller andra beslut 
som rör arbetsplatsen, rekryteringsprocesser från behovsbedömning till urval och intervjuer, 
utarbetning av olika policys vad gällande arbetsmiljö, jämställdhet eller rehabilitering samt 
lönesättning och rehabilitering av enskilda medlemmar och så vidare. Den fackligt 
förtroendevalda är på så sätt med i många skilda sammanhang där det finns möjlighet att 
påverka och föra medlemmars talan. 
 Barling, Fullagar och Kelloway (1992) beskriver att personer med mer kvalificerade 
arbetsuppgifter eller de som har jobb med hög status är mindre representerade bland fackligt 
förtroendevalda än de med mer okvalificerade arbetsuppgifter, men de som ändå har 
uppdraget verkar vara mer aktiva i fackliga aktiviteter jämfört med personer som har yrken 
med lägre status i samhället. Som nämnts tidigare tar kvinnorna mer ogärna än männen på sig 
fackliga uppdrag (Barling et al., 1992). Senare tids forskning (Kirton, 2006) visar att de 
kvinnor som ändå har fackliga förtroendeuppdrag hellre ser till möjligheterna att erhålla 
kompetens genom kurser och den erfarenhet uppdraget ger än att göra facklig karriär. 
Kvinnorna verkar också nöjda med att kunna förbättra arbetsförhållandena på den egna 
arbetsplatsen och få jobba för sina medlemmar på den nivå de befinner sig. Intressant att 
notera är att de fackligt engagerade kvinnorna i Kirtons undersökning såg sitt uppdrag som en 
parallell karriär eller som en alternativ karriär. De var överkvalificerade för de ordinarie 
arbetsuppgifter som de hade och såg få eller inga möjligheter till utveckling inom detta. 
Männen i undersökningen såg däremot ofta facket som en karriärmöjlighet. 
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Psykosocial arbetsmiljö 
 
Många av dagens moderna organisationers verksamhet är mål- och resultatstyrda. Det innebär 
att det ställs krav på individen att vara flexibel och det yttersta är att man själv ska forma sin 
tjänst och dess innehåll för att nå resultat mot uppsatta mål. Denna gränslöshet i struktur 
innebär ofta även en gränslöshet i tid och rum. Många får idag mobiltelefoner och bärbara 
datorer för att på så sätt underlätta arbetet, men ju flexiblare arbetets organisering blir, desto 
otydligare blir också arbetets avgränsningar gentemot det övriga livet. Intentionen är säkert 
god när arbetsgivaren tillhandahåller utrustning och erbjuder den anställda att fritt disponera 
sin tid med exempelvis ett flextidssystem, men när individen tvingas ta ett ökat ansvar för sitt 
arbetsliv faller det på henne själv att upprätta distinktionen mellan arbete och fritid. Eget 
intresse och lust till arbetet styr, men också osäkerheten om var gränserna går för att göra ett 
bra jobb leder ofta till att individen arbetar mer än det formellt kräver. Tiden blir inte en ram 
eller måttstock för arbetet, utan något att kämpa mot, något som måste övervinnas (Allvin, 
Aronson, Hagström, Johansson & Lundberg, 2006).  Förr ansågs det att arbetsmiljön skulle 
anpassas efter människans förutsättningar men dagens krav på flexibilitet innebär att 
människans anpassning till arbetet istället måste ökas (Köpsén, 2008). I förlängningen kan det 
uppstå en konflikt och obalans i relationen mellan arbete och övrigt liv som riskerar påverka 
individens hälsa och välbefinnande (Allvin et al., 2006). Dagens gränslösa arbetsliv medför en 
ökad komplexitet i det fackliga förtroendeuppdraget. Det är idag också svårare att definiera 
och urskilja rent fackliga frågor som till exempel arbetsrätt. 
 Det är inte bara arbetets själva utformning som kan vara otydligt i dagens gränslösa 
arbetsliv. Överenskommelsen om det fackliga uppdraget kombinerat med de ordinarie 
arbetsuppgifterna med den närmaste arbetsgivaren kan även upplevas på olika sätt och 
parternas uppfattningar kanske inte alltid stämmer överens med varandras.  Begreppet 
psykologiska kontakt beskriver outtalade krav och oskrivna regler i relationen mellan 
arbetsgivaren och anställd på en arbetsplats (Isaksson, Bernhard & Gustafsson, 2003). Det 
psykologiska kontraktet är till skillnad från det faktiska kontraktet mer föränderligt och 
dynamiskt och utgår i denna studie från den anställdas perspektiv avseende upplevelser av 
rättigheter i relation och hur de ser på arbetsgivarens skyldigheter. De fackligt 
förtroendevaldas uppdrag kan ibland vara svårt att beskriva då det är så omfattande och berör 
så många skilda områden. En outtalad överenskommelse kan medföra en risk till missförstånd 
och skapa konflikter mellan den förtroendevalda och arbetsgivaren. En tänkbar orsak till att 
vissa överenskommelser förblir outtalade kan bland annat vara att arbetsgivaren undviker att 
närma sig frågan, eftersom den kan uppfattas som en kränkning av föreningsrätten. Den 
förtroendevalda får under eget ansvar sköta bland annat planering, utformning, tidfördelning 
så länge ”man gör vad man ska”. Denna oklarhet i vad, när och även hur det ska göras ställer 
höga krav på individen samtidigt med en outtalad förutsättning att de ordinarie 
arbetsuppgifterna inte ska bli lidande. Tidigare forskning har visat att brutna psykologiska 
kontrakt underminerar tilliten till företagets ledning vilket i sin tur leder till lägre 
arbetstillfredsställelse och lojalitetskänsla (Isaksson et al., 2003). 
 De fackligt förtroendevaldas situation är intressant att studera utifrån perspektivet att de 
själva befinner sig i samma situation som sina medlemmar på arbetsplatsen samtidigt som de 
måste definiera och forma sina egna uppgifter på ytterligare en nivå för att kunna tillgodose 
medlemmarnas behov och krav. Detta kombinerat med att bevaka att lagar och avtal följs 
samt att vara motpart till arbetsgivaren vid förhandling. 
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Mot ovanstående beskrivna bakgrund av dagens gränslösa arbetsliv samt otydligheten i den 
alltmer komplexa rollen som fackligt förtroendevald kan innehålla delar som i förlängningen 
kan leda till ohälsa. Faktorer som delaktighet och inflytande på arbetsplatsen samt vilka 
strategier som individen väljer att använda för att hantera sin situation är intressanta att 
studera då dessa ofta ingår i den fackligt förtroendevaldas vardag. 
 
Delaktighet och inflytande 
 
Det finns många definitioner av delaktighet, vissa anser att delaktighet är en process som sker 
i interaktion mellan en grupp anställda och deras chef. Andra menar att delaktighet handlar 
om delegation, det vill säga den frihet en anställd kan få att fatta beslut om det egna arbetet. 
Denna studie definierar delaktighet i likhet med Heller, Pusic, Strauss och Wilpert (1998), 
som den process som tillåter en anställd ha inflytande över sina arbetsuppgifter och 
förhållanden på arbetsplatsen. En särskiljning har dock gjorts av begreppet där delaktighet står 
för den makt och kontroll individen har på arbetsplatsen eller i verksamhetens organisation 
medan inflytande handlar om individens möjligheter att påverka det egna arbetet, till exempel 
hur flextid används och arbetsuppgifternas utförande. Delaktighet kan i sin tur delas upp i 
olika dimensioner, direkt eller indirekt. Direkt delaktighet avses här som de sammanhang där 
den fackligt förtroendevalda kan vara med att påverka såsom i arbetsgrupper, vid 
problemlösning och beslutsfattande i samverkan med arbetsgivaren. Indirekt delaktighet 
syftar på de informella forum eller vardagliga situationer på arbetsplatsen där synpunkter och 
åsikter kan få gehör. 
 Det finns många positiva upplevelser av delaktighet och inflytande i uppdraget som 
fackligt förtroendevald. Barling, Fullagar och Kelloway (1992) visar att även om individer i 
stor utsträckning väljer att gå med i facket på grund av missnöje på arbetsplatsen, så finns det 
en positiv korrelation mellan att vara nöjd med sitt jobb och facklig anslutning samt att 
medlemmar i facket anser sig ha mer inflytande på arbetsplatsen är de som inte är med i 
facket. Spinrad (Barling et al., 1992) förklarar detta med att facklig delaktighet berikar 
individens totala arbetssituation och erbjuder större möjlighet till inflytande, status och 
meningsfullhet. Senare tids forskning stöder också de positiva inslagen av facklig aktivitet då 
uppdraget som fackligt förtroendevald innehåller många sociala kontakter vilket enligt Warr 
(1996) anser ha en hälsofrämjande effekt. Andra faktorer som möjligheten att använda sig av 
sina kunskaper och att ha en uppskattad social position, vilket de förtroendevalda kan antas ha 
(Kompier, 2003) leder också till trivsel och välmående i arbetslivet. Karaseks och Theorells 
(1990) krav- och kontrollmodell styrker också att det borde finnas positiva upplevelser i det 
fackliga uppdraget, att delta i beslutsfattande och inflytande, det vill säga att få information 
från ledning och medverka vid förhandlingar är strukturer som skapar rättvisa förhållanden på 
arbetsplatsen. De förtroendevalda har på så sätt ett stort handlingsutrymme som ofta även är 
en förutsättning för att klara högre krav. Kontrolldimensionen av Karaseks och Theorells 
modell omfattar omväxling, utveckling och lärande vilket det fackliga uppdraget erbjuder 
(Allvin et al., 2006). 
 Det har inte skrivits mycket om fackligt förtroendevaldas upplevelser av delaktighet och 
inflytande på sin arbetsplats. När det handlar om facket har fokus legat på medlemmarnas 
upplevelse av delaktighet och inflytande i sina fackliga organisationer (Sverke, 1995) och 
medlemmarnas upplevelser och behov vid ofrivilliga förändringar i arbetet eller osäkerhet på 
anställningens varaktighet (de Witte, 2005). Den arbetslivsforskning som beskriver de fackligt 
förtroendevaldas förhållanden i Sverige ger en mer negativ bild av situationen, som dock 
stödjer äldre internationella studier som visar att de i sin vardag upplever att de stöter på en 
rad problem. Ett av dessa hör egentligen inte till de ordinarie uppgifterna som fackligt 
förtroendevald utan är mer ett problem som handlar som relationer, då dåligt bemötande men  
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även trakasserier från arbetsgivarens sida visar sig inte höra till ovanligheten. De fackligt 
förtroendevalda känner sig ofta attackerade som personer, snarare än som facklig 
representant. Medlemmarna på arbetsplatsen kan ibland också upplevas som negativa då de 
fackligt förtroendevalda känner att de blir bemötta av avundsjuka och misstro när de inte var 
på sina ordinarie arbeten och deras kompetens för uppdraget blir ofta ifrågasatt. Det finns 
också problem förknippat med de fackliga förbunden. Information kommer inte i tid och att 
de förtroendevalda får inte stöd i tillräcklig omfattning. En del av problemen som de fackligt 
förtroendevalda stöter på är av mer personlig karaktär. De känner sig osäkra och upplever att 
de inte har tillräckliga kunskaper. Det är också svårt att dra gränser mellan arbete och 
privatliv, problemen tas ofta med hem och särskilt svårt är att koppla av då det gäller 
personärenden. Många resor och telefonsamtal från medlemmar inkräktar också på fritiden. 
(Pilemalm, Hallberg & Timpka, 2001). 
 Sammanfattningsvis så visar de olika studierna motstridiga resultat. Det finns inslag i det 
fackliga förtroendeuppdraget som är bra, men också de som medför problem för den enskilde 
individen. En tanke är att det som är positivt, det vill säga upplevelsen av inflytande, 
omväxling i arbetsuppgifterna och möjligheten till utveckling, ger en drivkraft till den 
förtroendevalda att fortsätta sitt uppdrag. Ju mer inflytande denna har på arbetsplatsen, desto 
mer kan det finnas risk för att uppleva arbetsgivarens ogillande. De positiva inslagen kan 
förmodligen göra att många fackligt förtroendevalda trots allt väljer att fortsätta arbeta för de 
frågor som berör kollektivets väl. Individer reagerar och agerar olika vid missnöje och val av 
strategi leder till konsekvenser som kan påverka trivsel och välbefinnande, som i 
förlängningen även kan ha inverkan på hälsan. 
 
Exit, voice, loyalty 
 
Uppdraget som fackligt förtroendevald är komplext och innebär att föra medlemmars talan 
och agera eller avstå att göra detta oavsett den egna åsikten. Det finns olika sätt att agera vid 
situationer som bidrar till missnöje. Hirschman (1970) har urskiljt tre huvudstrategier som 
används av den enskilde individen. Den första sorti (exit) är en rationell reaktion vid 
vantrivsel där individen drar sig ur till någonting annat. Protest (voice) innebär att man 
protesterar, ensam eller tillsammans med andra. Den tredje och sista strategin är lojalitet 
(loyalty) som gör att individen stannar kvar i organisationen utan att protestera mot det som 
inte känns rätt. Dessa tre handlingsstrategier har ett komplext samspel.  
 Facket är navet i den kollektiva protesten och man kan tänka att förtroendevalda i sitt 
uppdrag protesterar när arbetsrättsliga felaktigheter eller dåliga förhållanden uppstår på 
arbetsplatsen. Alla sätt att uttrycka sitt missnöje är att vilja skapa förändring och kan på så sätt 
också ha ett värde i sig då ledningen kan få tillfälle att uppmärksamma missförhållanden och 
lära sig inför framtiden (Sverke & Hellgren, 2001). Protest kan också ses som ett uttryck för 
den som upplever delaktighet på arbetsplatsen genom diskussioner och förhandlingar 
(Freeman & Medoff, 1984). Om de trots protester inte blir hörda kan de tillslut göra någonting 
nytt, välja att göra sorti, lämna verksamheten, vilket i sig liksom att protestera är en dramatisk 
och aktiv reaktion för att skapa förändring. Alla har inte denna möjlighet utan får välja att 
vara kvar i organisationen, på grund av till exempel arbetsmarknadsläget eller för att protest 
upplevs alltför problematiskt. Lojalitet kan vara det som återstår och då gäller det att vara tyst 
och anpassa sig. 
 I förlängningen kan förmodas vara ohållbart att vara tyst och anpassa sig, då Aronsson 
(2002) i en studie funnit samband mellan tystnad och ohälsa, på det sättet att ju mer en individ 
väljer att vara tyst ju större är risken för ohälsa. Det faktum att man inte kan bryta upp från det 
man vantrivs med skapar en känsla av kontrollförlust över arbetssituationen och även det kan 
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medföra en risk för påföljande ohälsa (Astvik, Mellner & Aronsson, 2006). Hirschman (1970) 
å andra sidan beskriver att lojalitet kan yttra sig i ökad produktivitet eller hög grad av 
hängivenhet till organisationen. Flera studier, bland annat av Sverke och Hellgren (2001) 
visar att fackligt organiserade är mer lojala medarbetare än de som är oorganiserade och att de 
har ofta en mer positiv attityd till exempelvis omorganisation.  
 Den forskning som finns kring exit, voice och loyalty i fackliga sammanhang visar 
konsekvenserna av valda strategier bland medlemmar som har en osäker anställningsform 
(Sverke & Goslinga, 2003). Det finns även jämförande studier utifrån begreppen vad gällande 
fackligt anslutna och icke-anslutna (Sverke & Hellgren, 2001). Liljegren (2008) har även 
använt begreppen i sin avhandling för att undersöka relationen mellan individuella 
organisatoriska beteenden och hälsa. Liljegrens studie. visade att framförallt ensidigt: 
beteende predicerar hälsan. Typbeteendet exit predicerade sämre hälsa medan typbeteendet 
voice predicerade bättre hälsa.  
 
Förbunden i undersökningen 
 
Akademikerförbundet SSR är anslutet till Svenska Akademikers Centralorganisation (SACO). 
Medlemsantalet i SSR år 2009 uppgår till 55000 personer. De största yrkesgrupperna inom 
förbundet är socionomer, beteendevetare, personalvetare, samhällsvetare och ekonomer som 
verkar inom bland annat socialt arbete, myndigheter och hälsovård. 
 Fackförbundet Kommunal är anslutet till Landsorganisationen i Sverige (LO). 
Medlemsantalet i Sverige år 2009 uppgår till 512000 personer och de har över 30000 
arbetsplatsombud. De största yrkesgrupperna inom förbundet är undersköterska, vårdbiträde, 
barnskötare, vårdare och fritidsledare. Medlemmarna verkar inom kommunal sektor och 
landsting. 
 De två fackliga organisationerna Akademikerförbundet SSR och Kommunal har många 
likheter. Båda organisationernas medlemmar arbetar oftast med människor på ett eller annat 
sätt inom offentlig sektor. Dessa yrken är av tradition också kvinnodominerade. Förbunden 
skiljer sig åt genom att medlemmarna i Akademikerförbundet SSR har en akademisk 
bakgrund, vilket de flesta medlemmarna inom Kommunal saknar. 
 En tanke är att akademiker å ena sidan kan ha en fördel i sitt förtroendeuppdrag eftersom 
de kan ha kunskap om metoder och strategier vid exempelvis förändringsarbete eller 
missförhållanden men å andra sidan finns en risk att de på så sätt står för nära arbetsgivarens 
tänk och hämmas i sitt agerande. Det finns också ett antagande att man inom Kommunal kan 
ha en starkare tradition av facklig aktivitet att luta sig mot och på så sätt ses den 
förtroendevalda som ett viktigt och naturligt inslag på arbetsplatsen som gör att det skapas 
förutsättningar och respekt för uppdraget. Forskning har visat att traditionellt sett tar män på 
sig fackliga uppdrag i större utsträckning än vad kvinnor gör och ser gärna facket som en 
karriärmöjlighet. En intressant fråga om detta stämmer även inom de två kvinnodominerade 
förbunden och om det finns skillnader mellan dem. 
 
Syfte 
 
Det övergripande syftet med undersökningen är att studera de två fackliga förbunden SSR och 
Kommunals förtroendevalda, hur dessa hanterar sin arbetslivssituation i dagens gränslösa 
arbetsliv. Eftersom individer uppfattar och agerar olika i situationer utgår studien ifrån 
Hirschmans klassiska teori om de tre handlingsstrategierna protest (voice), lojalitet (loyalty) 
och sorti (exit). Undersökningen har fyra frågeställningar 1) vilka strategier som används och 
om det finns samband mellan förbundstillhörighet och vald strategi samt om det finns 
skillnader mellan könen 2) jämföra om det finns skillnader i upplevelsen av delaktighet och 
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inflytande mellan de två förbunden 3) belysa konsekvenserna av valda handlingsstrategiers 
samt upplevelser av delaktighet och inflytandes koppling till trivsel och välmående i 
arbetslivet. 4) se hur kön, ålder, utbildning, facklig erfarenhet, kunskaper och kunskapskrav, 
antal medlemmar att företräda samt socialt stöd inverkar på trivsel och välmående. 
 Författaren äger en viss förförståelse efter tidigare ha arbetat som fackligt förtroendevald i 
ett de studerade förbunden. 

 
 

Metod 
 

En undersökning med intervjuer genomfördes för att ringa in problemområdet och bekräfta att 
frågorna i enkäten var relevanta och begripliga för deltagarna. Därefter jämfördes de båda 
fackliga förbunden genom en enkätundersökning där delaktighet, inflytande, exit, voice och 
loyalty samt trivsel och välmående mättes tillsammans med övriga lokala förhållanden som 
kön, ålder, utbildningsnivå, facklig erfarenhet, antal medlemmar, kunskap och kunskapskrav i 
uppdraget samt socialt stöd. 
 
Deltagare 
 
Deltagare i denna studie är fackligt förtroendevalda i de två fackliga förbunden 
Akademikerförbundet SSR och Kommunal i Mellansverige. I intervjuundersökningen 
genomfördes intervjuer med åtta fackligt förtroendevalda jämt fördelat på förbund, varav två 
män och två kvinnor från Akademikerförbundet SSR samt en man och tre kvinnor från 
Kommunal. Till enkätundersökningen sändes 361 enkäter ut och 142 personer svarade, varav 
63 från Akademikerförbundet SSR och 79 från Kommunal. Detta ger en svarsfrekvens på 39 
%. I enkätundersökningen deltog 63 personer från Akademikerförbundet SSR och 79 från 
Kommunal. Könsfördelningen i undersökningen visade 121 kvinnor och 22 män, varav 50 
kvinnor och 13 män från Akademikerförbundet SSR samt 71 kvinnor och 8 män från 
Kommunal. Intervjuerna och enkätundersökningen och genomfördes under juni och juli 2009.  
Medelåldern för deltagarna i Akademikerförbundet SSR var 48 år och motsvarande i 
Kommunal var 49 år. Totalt sett var den yngsta deltagaren 25 år och den äldsta 67 år.  
Majoriteten av deltagarna i undersökningen arbetade heltid och ägnade i snitt 1-5 timmar i 
vecka åt sitt fackliga uppdrag. Den fackliga erfarenheten bland SSR uppgick till 0-5 
år och Kommunal 6-10 år. Av de fackligt förtroendevalda företräder 21 % mindre än 10 
medlemmar medan 27 % företräder mer än 10 men mindre än 20 medlemmar och 27 % 
företräder mer än 100 medlemmar. Den genomsnittliga fackligt förtroendevalda i 
Akademikerförbundet SSR företrädde ett större antal medlemmar än Kommunal. Av 
undersökningens deltagare från Akademikerförbundet SSR alla 54 personer utbildning från 
universitet och högskola och 9 personer hade en högre akademisk utbildning, det vill säga en 
akademisk utbildning som kräver 4 års studier eller mer. Av deltagarna från Kommunal hade 
7 personer grundskola, 64 personer gymnasial utbildning, 6 personer utbildning från 
universitet och högskola samt 2 personer som hade en högre akademisk utbildning. 
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Material 
 
I intervjuundersökningen intervjuades deltagare individuellt enligt ARIA-metoden som 
utarbetats av Kerstin Waldenström (2006), Stockholms Läns Landsting. ARIA ger ett externt 
perspektiv, det vill säga att metoden inte utgår från individens upplevelser av situationen utan 
avser beskriva arbetsförhållandena på ett mer objektivt sätt. Intervjuerna i den här 
undersökningen belyser både det fackliga uppdraget och de ordinarie arbetsuppgifterna vad 
gällande innehåll, hinder och möjligheter. Exempel på frågor är ”Är det klart och tydligt vad 
du ska göra i ditt arbete” och ”Hur ofta, eller hur stor del av arbetstiden har du sociala 
kontakter?”.  
 I den andra delen av undersökningen användes en enkät med 57 frågor. För att mäta exit, 
voice och loyalty har frågor använts från Liljegren m.fl. (2008) . Exit mättes med frågan ” Har 
du någon gång under det senaste året övervägt att avsluta ditt fackliga uppdrag?”. För att mäta 
loyalty användes frågan ”Känner du förtroende för din närmaste arbetsgivare”. För att mäta 
voice skapades ett index med 4 frågor som vid ett reliabilitetstest uppvisar Cronbach´s alpha 
.85. Exempel på fråga som mäter voice är ” Finns det ett sådant klimat på din arbetsplats som 
gör att du fritt kan uttrycka dina åsikter?”.  
 För att mäta delaktighet, inflytande samt trivsel och välmående skapades olika index. 
Frågorna hämtades från ARIA och QPS Nordic som är ett frågeformulär om psykologiska och 
sociala faktorer i arbetslivet utprovat i Danmark, Finland, Norge och Sverige (Dallner, 
Lindström, Elo, Skogstad, Gamberdale, Hottinen, Knardahl & Orhede, 2000). Index med 3 
frågor för delaktighet visade Cronbach´s alpha  .82 och ett exempel på fråga i detta index är  ” 
Anser du att du får vara med i alla de sammanhang du önskar för att kunna vara delaktig i de 
beslut som tas på arbetsplatsen?”. Index med 4 frågor för inflytande visade Cronbach´s alpha 
.71 och ett exempel på fråga i detta index är ”kan du påverka vilka uppgifter som ingår i ditt 
fackliga arbete” och ”Kan du påverka vilka uppgifter som ingår i ditt ordinarie arbete?”. 
Trivsel och välmående mättes med ett index på 4 frågor som påvisade Cronbach´s alpha .80. 
Ett exempel på en fråga som mätte trivsel och välmående är ”Upplever du att du har balans 
mellan arbete och övrigt liv?”. 
 För att mäta socialt stöd skapades ett index på 3 frågor med Cronbach´s alpha .84. 
Exempel på fråga som mäter socialt stöd är ”Får du stöd i uppdraget av dina arbetskamrater?”. 
För att mäta kunskap användes frågan ”Får du användning för de kunskaper och erfarenheter 
du har i det fackliga uppdraget?” och för att mäta kunskapskrav användes ”Har du kunskaper 
och färdigheter som krävs i det fackliga uppdraget?”. Frågorna besvarades med en femgradig 
skala där ”mycket sällan eller aldrig” kodades med 1 och ”mycket ofta eller alltid” kodades 
med 5. Ett fåtal frågor som till exempel ”Hur upplever du samarbetet med din arbetsgivare?” 
kodades ”mycket dåligt” med 1 och”mycket gott” med 5 för att svaren bättre skulle stämma 
överens med frågorna. 
 Övriga frågor i enkäten ställdes samman för att kartlägga bakgrunden, dessa är ålder, kön, 
utbildningsbakgrund, facklig erfarenhet, antal medlemmar att företräda.   
 
Procedur 
 
Deltagarna i den kvalitativa delen av undersökningen valdes ut slumpmässigt och kontaktades 
av sina respektive fackförbund där de informerades om studiens syfte, att deltagandet var 
frivilligt och att konfidentialitet garanterades. Därefter fick författaren kontakt med deltagarna 
för att boka tid för intervjuer. Intervjuerna genomfördes under juni 2009. Tidsåtgången var 
cirka 1 ½ till 2 timmar per person. Intervjuerna spelas in på band och deltagarna i 
undersökningen garanterades att lämnade uppgifter behandlas konfidentiellt. 
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Deltagarna i enkätundersökningen valdes ut slumpmässigt av respektive förbund och 
informerades i ett missivbrev om undersökningens syfte, att deltagandet var frivilligt och att 
konfidentialitet garanterades samt kontaktuppgifter till författaren. Enkäterna distribuerades 
via respektive fackförbund och märktes med en kod för att det skulle vara möjligt att vid 
senare tillfälle kunna sända påminnelser. Enkäterna avkodades när de inkommit för att inte 
materialet skulle kunna kopplas till någon enskild deltagare. Deltagarna fyllde i enkäten under 
juni-juni 2009 och skickade in svaren via svarskuvert som de fick samtidigt med enkäten. 
 
Databearbetning 
 
De bandade intervjuerna bearbetades genom att skrivas av och texterna delades in i olika 
teman som framstod vid analysen. All insamlad data från enkäterna överfördes till det 
statistiska programmet SPSS där variablerna testades och jämfördes. 
 
 

Resultat 
 

Inledningsvis genomfördes en intervjuundersökning och därefter en enkätundersökning. De 
båda delarna av undersökningen beskrivs nedan. Först redovisas de teman som framkom i 
intervjuerna och därefter medelvärdena för variablerna exit, voice, loyalty, delaktighet, 
inflytande samt trivsel och välmående hos de båda förbunden. En jämförelse av faktorerna 
vad gällande könstillhörighet gjordes också. Sedan undersöktes korrelationer mellan de olika 
variablerna. Sist undersöktes hur studiens variabler samt kontrollvariablerna socialt stöd, kön, 
ålder, skolutbildning, facklig erfarenhet, antal medlemmar, kunskap och kunskapskrav i 
uppdraget predicerar trivsel och välmående. 
 
Intervju undersökningen 
 
Intervjuerna resulterade i tre tydliga teman. Det första temat handlar om bristande samverkan 
med arbetsgivarna. Det fackliga uppdraget ses som förändrat på så sätt att information och 
färdiga förslag presenteras av arbetsgivaren istället för att låta aktuella frågor samverkas och 
facket lämnas medvetet utanför. Ledarskapet upplevs också som mer auktoritärt än tidigare 
och de fackligt förtroendevalda ser att de inte kan påverka vad som sker på arbetsplatsen i den 
grad som medlemmarna önskar. De befarar att utvecklingen kommer att fortsätta i samma 
riktning och att det blir allt svårare att hantera uppdraget framöver. Temat bristande 
samverkan med arbetsgivarna är gemensamt för båda fackförbunden och variationerna mellan 
individerna hur man upplever problemet är mycket små. En av de intervjuade reflekterade 
kring uppdraget enligt följande citat: 
 

”Det har gått tillbaka till hur det var när arbetslagstiftningen började på 70-talet. 
Då var facket till för att bevaka så att lagarna följdes. Sen fick vi jobba proaktivt 
och samverkade med arbetsgivaren kring frågor. Men nu känns det som vi är 
tillbaka till bevakningen igen.” 
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Det andra temat handlar om bristande stöd och engagemang från arbetskamrater och 
medlemmar samt betydelsen av stöd från den lokala fackföreningstyrelsen. Allt färre vill 
arbeta fackligt och allt oftare finns tillfällen då den fackligt förtroendevalda känner att de inte 
får det stöd de behöver av sina arbetskamrater. En av de intervjuade uttrycker det så här: 

 
”Sedan den individuella lönesättningen började så känns det som om alla tänker på 
sitt och hur det ska löna sig. Det kollektiva är inte intressant. Många vill inte stå upp 
för eller bekräfta att det finns problem på arbetsplatsen även om de har berättar för 
mig att det förhåller sig så. Får man inget stöd från sin grupp så blir det fel. Man 
får lov att hålla tyst. Det har jag lärt mig” 

 
Det finns tillfällen då de fackligt förtroendevalda upplevt att de känner sig ifrågasatta då de 
inte kan prestera fullt ut i de ordinarie arbetsuppgifterna Facket tar sin tid och även om de 
egna medlemmarna gagnas av det fackliga arbetet så anas ibland ett missnöje. Temat finns 
hos båda förbunden men Akademikerförbundet SSR påvisar i högre grad oro för det bristande 
engagemanget från sina medlemmar. Båda förbunden betonar vikten av stöd från sina lokala 
styrelser som de också är nöjda med även om de önskar att fler skulle vilja ta på sig fackliga 
uppdrag. 
Det tredje temat berör eget engagemang och utveckling. Uppdraget är stimulerande och 
upplevs som utvecklande för deltagarna i de båda förbunden. De fackligt förtroendevalda i 
Akademikerförbundet SSR känner sig trygga med den kunskap de har och det stöd som finns 
att få från förbundet. För att utföra det fackliga uppdraget ännu bättre saknas inte kurser i 
lagstiftning. Behoven av tips och idéer hur olika situationer kan hanteras och hur 
styrelsearbete kan bedrivas upplevs som större. Ett problem som beskrivs av 
Akademikerförbundet SSR är brist på lokal och möjligheten att ostört kunna arbeta och ta 
emot telefonsamtal från medlemmar. Kommunal känner att de har tydliga mål för sin fackliga 
verksamhet och vet vad som förväntas. Förbundet på lokal nivå ger det stöd som behövs. Det 
största problemet är rent tekniskt, en brist på datorer att arbeta vid för att sprida information 
och få kontakt med medlemmar. Kommunal upplever att de centralt har ett gott kursutbud om 
man behöver lära sig mer om lagstiftning och annat.  
 
Enkätundersökningen 
 
Tabell 1 visar att de båda förbundens medelvärden på exit, voice och loyalty samt delaktighet, 
inflytande och trivsel/välmående. Ett oberoende t-test användes för att testa skillnader mellan 
de två förbunden och på gruppmedelvärdena av variablerna. Signifikans återfanns på 
variabeln inflytande, det vill säga skillnaden mellan förbundens upplevelse av inflytande är 
statistiskt säkerhetsställt. De fackligt förtroendevalda inom Akademikerförbundet SSR 
upplever en högre grad av inflytande, att individen har möjlighet att påverka det egna arbetet 
på sin arbetsplats, än fackligt förtroendevalda inom Kommunal.  
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Tabell 1 
Medelvärden, standardavvikelser för exit, voice, loyalty, delaktighet, inflytande samt trivsel 
och välmående. T-värden och p-värden för jämförelse mellan förbund. 
 Förbund Kön n M SD t p 
Exit SSR kvinna 45 2.60 1.10 1.20  

 man 12 2.16 .96   
Kommunal kvinna 71 2.25 .95   

  man 8 2.68 .93   
Voice SSR kvinna 45 3.77 .75 .51  

 man 12 3.50 .90   
Kommunal kvinna 71 3.63 .95   

  man 8 3.62 .92   
Loyalty SSR kvinna 50 3.70 .86 -.22  

 man 13 3.23 1.09   
Kommunal kvinna 71 3.63 1.19   

  man 8 3.75 1.58   
Delaktighet SSR kvinna 47 3.40 .70 .63  

 man 12 3.25 .87   
Kommunal kvinna 71 3.28 1.02   

  man 8 3.20 .99   
Inflytande SSR kvinna 47 3.46 .51 6.80 ** 

 man 12 3.82 .45   
Kommunal kvinna 71 2.88 .56   

  man 8 2.90 .68   
Välmående 
/Trivsel 

SSR kvinna 47 4.04 .68 -.17  
 man 12 4.16 .46   
Kommunal kvinna 71 4.09 .82   

  man 8 4.00 .62   
**<.01 
 
 
Ett oberoende t-test användes för att testa skillnader mellan könen, oberoende av 
förbundstillhörighet. Signifikanta skillnader fanns i inflytande där män hade högst medelvärde 
(M = 3.45, SD = .71) jämfört med kvinnor (M = 3.11, SD = .71),  t(-2.21) = .02 p<.05. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

12

Tabell 2 visar Pearsons korrelationskoefficienter mellan alla variablerna i undersökningen för 
att undersöka samband mellan dessa. Starkast samband återfanns mellan voice och loyalty, 
delaktighet samt trivsel och välmående. Det vill säga att högre värden av voice ger högre 
värden av de övriga variablerna. Tabellen visar också att samtliga variabler, utom exit, i olika 
grad är en förutsättning för varandra att kunna fungera. Tabellen visar att ju högre grad av exit 
som uppvisas, ju lägre grad av voice, loyalty, delaktighet samt trivsel och välmående. 
 
Tabell 2 
Pearson korrelationskoefficienter mellan variablerna i studien 
  1 2 3 4 5 
1 Exit r      
2 Voice r -.47**     
3 Loyalty r -.45** .73**    
4 Delaktighet r -.30** .73** .55**   
5 Inflytande r -.12 .35** .26** .27**  
6 Välmående r -.48** .57** .50 ** .43** .32** 
**<.01 
 
Undersökningens kontrollvariabler 
 
Tabell 3 visar de båda förbundens medelvärden av undersökningens kontrollvariabler förutom 
kön, skolutbildning, antal medlemmar att företräda och facklig erfarenhet som beskrivs ovan. 
Ett oberoende t-test användes för att testa skillnader mellan de två förbunden och på 
gruppmedelvärdena av variablerna. Akademikerförbundet SSR visar numerärt högst värden 
på användning av kunskap och erfarenhet i det fackliga uppdraget, skillnaderna mellan 
förbunden uppvisar signifikans.  
 
 
Tabell 3 
Medelvärden, standardavvikelser, t-värden och p-värden för olika kontrollvariabler som 
socialt stöd, kunskap och kunskapskrav 
 Förbund n M SD t p 
Socialt stöd SSR 57 3.88 .66 1.20  

Kommunal 79 3.75 .61   
Kunskap SSR 63 4.11 .80 3.51 ** 

Kommunal 78 3.65 .73   
Kunskapskrav SSR 63 3.71 .70 .60  

Kommunal 77 3.63 .80   
*<.05 
**<.00 
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Välmående och trivsel 
 
Tabell 4 visar en multipel regressionsanalys med metoden Enter för att undersöka hur mycket 
exit, voice, loyalty, delaktighet, inflytande och undersökningens kontrollvariabler predicerade 
variansen av trivsel och välmående. De oberoende variablerna lades in blockvis utifrån hur 
teori och begrepp i den här undersökningen kopplas samman. Resultatet visar att den starkaste 
prediktorn av trivsel och välmående är voice. Exit visade ett negativt samband med trivsel och 
välmående, det vill säga att ju högre grad exit ju lägre grad trivsel och välmående. Inflytande 
uppvisar ett starkt samband med trivsel och välmående, när kontrollvariablerna adderades. 
Tillsammans förklarar de oberoende variabler 42 % av variansen. 
 
Tabell 4 
Multiple regressionsanalys med trivsel och välmående som beroende variabel 

*<.05 
**<.01 
 
I en multipel regressionsanalys med metoden Stepwise, på samma material som i tabell 4, 
plockades den starkaste prediktorn ut oavsett block, här uteslöts de oberoende variablerna 
exit, loyalty, delaktighet och inflytande. Den oberoende variabeln voice har då omvärderats 
och ökat sitt värde som prediktor av variansen av trivsel och välmående(β = .58). 
     Eftersom betavärdet i tabell 4 antyder att skolutbildning kan ha betydelse för trivsel och 
välmående gjordes ett t-test av deltagarnas utbildningsnivåer där personer med grundskola 
visade ett signifikant högre medelvärde på variabeln trivsel och välmående M=4.71 (Sd = .26) 
jämfört med högskoleutbildade M = 4.01 (Sd = .66) t = 2.71, p< .01. 
     På enkätfrågan ”Ser du fackligt arbete som en möjlighet att göra karriär?” svarade 68 % av 
kvinnorna ”nej” och 19 % ”ja”. Av männen svarade 77 % ”nej” på frågan och 23 % ”ja”. De 
kvinnor, 13 %, som svarade ”annat” uppgav en önskan att kunna skapa goda förhållanden på 
arbetsplatsen för sig själv och sina arbetskamrater. I enkäten fanns ett fritextfält där man 
kunde beskriva vad som skulle kunna underlätta det fackliga arbetet. Vanliga reflektioner i 

  β  
 1 2 3 
 1 Exit -.21** -.23** -.21** 
    Voice .41** .30** .34** 
    Loyalty .13 .11 .10 
2  Delaktighet  .07 .07 
    Inflytande  .14* .22** 
3  Socialt stöd   .02 
    Förbund   .17 
    Kön   -.01 
    Ålder   .05 
    Skolutbildning   -.14 
    Facklig erfarenhet   -.09 
    Antal medlemmar   -.03 
    Kunskap   .05 
    Kunskapskrav   -.11 
    R2-adjusted .41 .43 .42 
    R2-change .43 .02 -.01 
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båda förbunden var vikten av att ha en facklig styrelse att hämta stöd och kunskap ifrån samt 
att ha en arbetsgivare som uppmuntrade och respekterade det fackliga förtroendeuppdraget. 
Viktigt var också att ha en fastställd facklig tid. 
 
 

Diskussion 
 

De två fackförbunden Akademikerförbundet SSR och Kommunal påvisar inga skillnader vad 
gällande handlingsstrategier. De fackligt förtroendevalda, oavsett förbund och kön, använde 
sig av exit, voice eller loyalty i samma utsträckning vid situationer av missnöje. När man ser 
till delaktighet och inflytande blir det tydligt att Akademikerförbundet SSR har en större 
upplevelse av inflytande på arbetsplatsen i det fackliga uppdraget än Kommunal. En tanke 
som väcktes i den här undersökningen var att akademiker kan ha fördel i det fackliga 
uppdraget på grund av kunskap om metoder och strategier vid exempelvis förändringsarbete 
och missförhållanden på arbetsplatsen. Resultatet tyder på att Akademikerförbundet SSR kan 
ha en fördel jämfört med Kommunal eftersom de upplever högre grad av inflytande på sin 
arbetsplats och att de också har en högre upplevelse av att de har den kunskap och erfarenhet 
som det fackliga uppdraget kräver. Intressant att notera är att männen i undersökningen, 
oavsett förbundstillhörighet, upplever sig ha ett större inflytande på arbetsplatsen än 
kvinnorna i undersökningen. Den här studien visar dock inte om det verkligen förhåller sig så 
att män har ett större inflytande utan påvisar själva upplevelsen av inflytande.  
 Undersökningens resultat visar att ju mer den fackligt förtroendevalda använder sig av 
voice, det vill säga att den både vill och får tillåtelse att uttrycka sina åsikter om 
missförhållanden på arbetsplatsen, ju högre värden har de övriga variablerna. Det vill säga att 
loyalty, delaktighet, inflytande samt trivsel och välmående ökar i takt med att 
handlingsstrategin voice används. Detta resultat antyder det som tidigare forskning visat att 
fackligt organiserade är mer lojala medarbetare än de som är oorganiserade (Sverke & 
Hellgren, 2001). Att upplevelse av delaktighet och inflytande ökar i takt med voice kan 
förefalla som en naturlig följd.  Voice spelar också en mycket stor roll för trivsel och 
välmående i arbetslivet. Både Akademikerförbundet SSR och Kommunal visar höga 
medelvärden vad gällande trivsel och välmående trots de många svårigheterna som det 
fackliga förtroendeuppdraget förknippas med. Det fanns individer som gav mycket låga 
värden, men sammantaget ger resultatet en positiv bild. Deltagarna upplever sig ha balans 
mellan arbete och övrigt liv samt trivs på sitt arbete och är nöjda med sina arbetsuppgifter. 
Eftersom resultatet påvisar att voice är en mycket stark prediktor till trivsel och välmående är 
det tydligt att det måste finnas både ett utrymme och en acceptans för att göra den fackligt 
förtroendevaldas åsikter hörda, för att skapa en god psykosocial arbetsmiljö. 
 Resultatet av den här undersökningen har visat att Akademikerförbundet SSR i högre grad 
än Kommunal upplever sig ha inflytande på sin arbetsplats. Då det finns akademiker även 
inom Kommunal testades variabeln inflytande på utbildningsnivå istället för förbund och 
resultatet visade att det finns en signifikant skillnad mellan utbildningsnivå och upplevelsen 
av inflytande då personer med högre akademisk utbildning mer ofta känner sig ha inflytande 
på de beslut som tas på arbetsplatsen än personer med lägre utbildningsnivå. Då den här 
undersökningens resultat visat att ett ökat värde av inflytande leder till ökad trivsel och 
välmående, borde det vara av största vikt att på varje arbetsplats erbjuda den fackligt 
förtroendevalda möjlighet till inflytande. Det räcker inte att arbetsgivaren erbjuder 
delaktighet, det vill säga att den fackligt förtroendevalda får delta i de sammanhang där beslut 
fattas, utan att också erbjuda möjlighet till faktiskt inflytande över de processer och frågor 
som behandlas. Inflytande har dessutom ett positivt samband till loyalty, vilket ur ett 
arbetsgivarperspektiv borde vara eftersträvansvärt. 
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Intressant är att undersökningens resultat indikerar på att nivån av skolutbildning kan ha 
effekt på trivsel och välmående på så sätt att högre utbildningsnivå har negativt samband till 
trivsel och välmående. Detta kan tyckas motsägelsefullt då studien för övrigt visar 
Akademikerförbundet SSRs höga grad av inflytandes samband till trivsel och välmående. En 
förklaring till resultatet kan vara att akademiker ofta har mer kvalificerade arbetsuppgifter 
som kan vara svåra att kombinera med ett fackligt uppdrag. En tanke som väcktes i den här 
undersökningen var att akademiker med sina kunskaper om strategier och processer kan stå 
alltför nära arbetsgivarens tänk och på så sätt hämmas i sitt agerande. Med tanke på 
ovanstående diskussion kring voice och inflytandes betydelse för trivsel och välmående kan 
det finnas anledning att befara att dessa kunskaper kan göra att det fackliga uppdraget upplevs 
som mer komplext och på så sätt blir svårare att hantera. Något som ytterligare stärker 
antagandet är att resultatet i studien även visar en tendens till att ett av förbunden, Kommunal, 
har högre trivsel och välmående än SSR. Tanken om att Kommunal kan ha en starkare 
tradition av facklig aktivitet att luta sig mot och ges på så sätt bättre förutsättningar stärks då 
resultatet antyder att Kommunal kan ha högre trivsel och välmående än SSR men i avseende 
upplevelsen av inflytande kan antagandet förkastas. 
 Önskan att lämna sorti och avsluta sitt uppdrag mättes med variabeln exit. Medelvärdena i 
den här underökningen kan anses höga då de med hänsyn till värdet av standardavvikelserna, 
visar att flera fackligt förtroendevalda ibland funderar på att avsluta sitt uppdrag. Detta visar 
att det kan finnas inslag i det fackliga uppdraget som medför problem för den enskilda 
individen, vilket stämmer väl överens med Pilemalms studie av fackligt förtroendevalda från 
2001, där dessa visat att de ofta känner sig ifrågasatta och känner sig bemötta med avundsjuka 
och misstro när de inte var på sina ordinarie arbeten. Starka samband påvisades mellan exit 
och voice på så sätt att ju mer individen önskar att lämna sorti desto mindre voice användes. 
Det kan ju tänkas att de som tvingas stanna kvar i organisationen, på grund av till exempel 
arbetsmarknadsläget, inte längre orkar protestera eller försöka påverka situationen utan tystnar 
alltmer. Exit visade även ett starkt samband till trivsel och välmående på det sättet att högre 
värde av exit påverkar trivsel och välmående i negativ riktning. På så sätt stämmer resultatet 
av den här undersökningen väl överens med tidigare forskning där man funnit ett samband 
mellan tystnad och ohälsa (Aronsson, 2002). 
 I intervjuundersökningen visas att deltagarna efterfrågade socialt stöd från medlemmar, 
arbetskamrater, förbund och arbetsgivare. Enkätundersökningen uppvisade däremot höga 
värden av socialt stöd, deltagarna upplevde ibland men även ganska ofta, mellan 3-4 på den 
femgradiga skalan, att de fick det stöd som de behövde.  I fritexten efterlyste dock många det 
sociala stödet från sin styrelse, arbetskamrater och arbetsgivare och såg det sociala stödet som 
en förutsättning för att lyckas i uppdraget som fackligt förtroendevald. Eftersom många 
deltagare just efterfrågar socialt stöd bör det relativt höga värdena i enkäten inte förringa de 
behov som signaleras. Det kan vara så att även om deltagarna upplever att de får stöd så är det 
kanske ändå inte tillräckligt och dessutom är det inte särskilt långsökt att fundera kring det 
sociala stödets betydelse för voice. Att vara fackligt förtroendevald är ofta ett ensamt arbete, 
vilket kan vara svårt för en person som gärna arbetar för det kollektiva. En tanke är att kunna 
säkerställa att de fackligt förtroendevalda får det stöd de önskar genom att förbunden, närmast 
fackliga ombud eller fackordförande har regelbundna utvecklingssamtal med den 
förtroendevalda. På så sätt kan det tydliggöras vilken form av stöd som önskas och i vilka 
situationer men även om det finns behov av kompetensutveckling i form av arbetsrättsliga 
kurser och dylikt. Eftersom många deltagare framhävde den lokala fackliga styrelsens 
betydelse för att göra ett gott fackligt arbete kan även utbildning i styrelsearbete eller hjälp att 
utforma tydliga mål för den fackliga verksamheten underlätta den förtroendevaldas vardag. 
En annan tanke kan vara att inför arbetsgivaren tydliggöra vari det fackliga uppdraget består. 
Det kan visserligen ibland vara svårdefinierat, men en ambition att förmedla en bild av 
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arbetsuppgifter, svårighetsgrad, kompetenskrav samt inom vilka ramar det ska utföras kan 
medföra att förståelsen och respekten inför uppdraget ökar. Denna bild kan visa att en fackligt 
förtroendevald visserligen är en motpart till arbetsgivaren, men kan också vara en resurs som 
kan tillföra kunskaper och ett annat perspektiv på verksamheten. Detta är något som den 
enskilda förtroendevalda inte själv ska åta sig utan bör hanteras av förbundet, lokal styrelse 
eller annan lämplig person beroende på hur den fackliga strukturen ser ut. Den samlade 
beskrivningen bör varje förtroendevald och närmaste person i chefsbefattning få tillgång till. 
Lämpligt vore att den förtroendevalda och närmaste chef, kanske som en årlig rutin, genomför 
samtal kring det fackliga uppdraget för att skapa en gemensam grund att utgå ifrån och få 
samsyn på de ömsesidiga förväntningarna. Långsiktiga effekter av att aktivt verka stödjande 
på det här sättet kan i förlängningen medföra att den förtroendevalda känner mer acceptans 
för sitt uppdrag från både arbetsgivare och arbetskamrater samt att det kan bli lättare att 
nyrekrytera personer som vill ta på sig fackliga uppdrag. 
 En fråga som ställdes var om de två kvinnodominerade förbunden överensstämde med 
tidigare forsknings resultat då man sett att män i högre grad än kvinnor tar på sig fackliga 
uppdrag och gärna ser förtroendemannaskapet som en karriärmöjlighet. Resultatet i den här 
studien visar att det inte finns någon skillnad mellan könen och att de allra flesta svarade nej 
på frågan om fackligt arbete ses som en möjlighet att göra karriär. Det var endast kvinnorna i 
undersökningen som gav kommentar i enkätfrågans fritextfält. Gemensam för dessa var att de 
såg uppdraget som en möjlighet att skapa goda förhållanden för sig själv och sina 
arbetskamrater. Detta resultat stämmer då bra överens med tidigare studier av Kirton (2006) 
som påvisade att kvinnor inte ser facket som en karriär utan som en möjlighet att förbättra 
arbetsförhållandena och att själva utvecklas och erhålla kompetens. I motsats till Kirtons 
undersökning verkade inte heller männen i denna studie se fackligt engagemang som en 
möjlighet att göra karriär. 
     Studiens resultat öppnar förslag till fortsatt forskning. Intressant vore att undersöka hur 
upplevelsen av inflytande påverkar trivsel och välmående. Eftersom det kan tänkas att det är 
just själva upplevelsen och inte det faktiska inflytandet som har positiv effekt på trivsel och 
välmående. Frågor som är relevanta att få svar på är hur man kan mäta upplevd och faktiskt 
inflytande samt om det finns skillnader i exempelvis utbildningsnivå, facklig erfarenhet och 
kön. 
 Eftersom voice är en stark prediktor till trivsel och välmående kan det vara angeläget att 
fortsätta studera dessa samband. Voice kan användas på flera sätt, dels genom att protestera 
vid missförhållanden, dels genom att arbeta mer proaktivt tillsammans med arbetsgivare för 
att förebygga missförhållanden. Frågan är om alla former av voice påverkar trivsel och 
välmående i positiv riktning och om det finns skillnader mellan förbund hur voice används. 
Något som också väcker intresse är den högre utbildningsnivåns negativa samband till trivsel 
och välmående. Vilka kunskaper och på vilket sätt påverkar dessa kunskaper upplevelsen av 
det fackliga uppdraget? Jämförande studier med flera fackförbund samt kön rekommenderas.  
 Psykologiska kontrakt mellan fackligt förtroendevalda och deras arbetsgivare är också ett 
område som är viktigt att studera närmare. På vilket sätt kan psykologiska kontrakt skapa 
missförhållanden och även osäkerhet hos arbetsgivaren då denna kanske inte vågar beröra 
ämnet i rädsla för att det ska uppfattas som kränkning av föreningsrätten. Dessutom kan den 
fackligt förtroendevalda ha uppdrag på en högre nivå i organisationen än var den som 
närmaste arbetsgivaren befinner sig på och kan därför uppleva osäkerhet och ibland kanske 
underlägsen i de mer övergripande frågorna i verksamheten. Arbetsgivaren kan på så sätt 
uppleva svårigheter att hantera situationen och inte beröra det som behöver tydliggöras för att 
en fackligt förtroendevalda ska få bättre förutsättningar i sitt arbete. Ett annat område som är 
intressant att studera är betydelsen av att ha tydliga mål som stöd i den fackliga verksamheten 
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och hur målstyrning i den ordinarie verksamheten påverkar attityder till facklig organisering 
och den förtroendevalda hos arbetskamrater och arbetsgivare.  
 Det finns ett antal faktorer som kan leda till att den här studiens resultat kan ifrågasättas. 
Det låga deltagandet i enkätundersökningen är en faktor som kan förklaras genom att den 
genomfördes under en period på året då det av tradition är ledighet och semestertider för de 
flesta i Sverige. På grund av detta missade många enkäten då de var bortresta eller 
prioriterade bort undersökningen vid återkomst till arbetet då annat stod högre upp på agendan 
efter en tids frånvaro. En annan förklaring till det låga deltagandet i det ena förbundet är att 
uppgifterna i medlemsregistret inte är tillräckligt uppdaterade. Ett antal personer som fick 
enkäten har för en tid sedan redan slutat som förtroendevalda. Många har dock kontaktat 
författaren och meddelat detta vilket ändå tyder på att gruppen är engagerad, men att 
deltagandet i undersökningen var uteslutet. 
 Något som även kan ses som en begränsning av resultatets tillförlitlighet är att det är få 
män i samplet. Eftersom båda förbunden är kvinnodominerade och att deltagarna i denna 
undersökning verkar inom offentlig sektor, som av tradition också är kvinnodominerad, var 
det inte förväntat att antalet män skulle vara större. Det kan också tänkas att de som svarat på 
enkäten är de som är mest engagerade och att resultatet på så sätt inte ger en rättvis bild av 
hela gruppen fackligt förtroendevalda. Variablerna exit och loyalty mättes med enbart en 
variabel var. På så sätt kan resultatet av mätningen ifrågasättas, om variablerna verkligen 
mätte vad som avsågs att mätas.  
 Sammanfattningsvis kan konstateras att undersökningens syfte är uppnått. Studien visat att 
akademiker upplever mer inflytande på sin arbetsplats än personer med lägre utbildning och 
att inflytande har ett starkt samband till trivsel och välmående i arbetslivet. Trots det så finns 
en tendens att personer med högre utbildning upplever lägre grad av trivsel och välmående 
jämfört med personer med lägre utbildning. Voice har det allra starkaste sambandet till trivsel 
och välmående medan viljan att lämna sitt fackliga uppdrag, exit, kan ha ett negativt samband 
till detsamma. Voice har dessutom en positiv effekt på andra faktorer som loyalty, delaktighet 
och inflytande. De antaganden som ställdes har besvarats eller förkastats. Tanken om att 
akademiker kan ha fördel i sitt fackliga uppdrag av sina kunskaper har stärkts liksom 
hypotesen om att alla positiva inslag i det fackliga arbetet ger drivkraft till att fortsätta 
engagemanget trots de negativa inslagen som också finns. Tanken om att Kommunal kan ha 
en starkare tradition av facklig aktivitet att luta sig mot och ges på så sätt bättre 
förutsättningar stärks då resultatet antyder att Kommunal kan ha högre trivsel och välmående 
än SSR, men i avseende upplevelsen av inflytande kan antagandet förkastas. 
 Resultatet i den är undersökningen gäller enbart de deltagande förtroendevalda i de 
aktuella förbunden, Akademikerförbundet SSR och Kommunal men studiens upplägg är dock 
brett nog att i viss mån gälla fackligt förtroendevalda i andra förbund. 
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Unlimited mission 
Unions and psychosocial workplace- environment 

 
Eva Törnblom 

 
The two Swedish unions, Akademikerförbundet SSR and Kommunal, have a 
majority of female participations who mainly work in the public services. The 
difference between the unions is that one of them only represents members with 
academic educations and the other has members with lower education. The aim of 
this study was to compare the two unions according to the terms exit, voice and 
loyalty, but also participation and influence. There were 142 participants in this 
study and 8 participants were interviewed in a pre-study. The result of the study 
shows that voice is a strong predictor to wellbeing in work life. Influence has the 
same effect in wellbeing and it is clear that individuals with academic education has 
a higher degree of influence in the workplace. Although there was a tendency for 
participants with higher education to have a lower degree of wellbeing. Exit was 
found to have a negative correlation with wellbeing. 
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